
  
 

 

Direção Geral 

 

 

 
E D I T A L  D G / F A E D  N o 0 5 / 2 0 1 7  

 

A Diretora Geral do Centro de Ciências Humanas e da 

Educação — FAED, da Universidade do Estado de Santa 

Catarina — UDESC, no uso de suas atribuições estatutárias 

e regimentais definidas no Decreto no 4184 de 06/04/06 e 

Resolução no 044/07 — CONSUNI, baixa o presente edital: 

 

 

 

 

 

1. FINALIDADE 

O objetivo do presente Edital é estabelecer as condições para a inscrição e seleção de 

estudantes dos cursos de graduação da FAED/UDESC para participarem dos cursos de inglês 

(nível 1 e nível 2) que serão oferecidos pela FAED no primeiro semestre de 2017. 

 

 

2. OS CURSOS 

2.1. Os cursos serão ministrados na FAED, às terças e quintas-feiras: 

 

Nível 1 (básico): das 15h às 16h, na sala 316 

Nível 2 (intermediário): das 16h às 17h, na sala 204 

 

2.2. As aulas iniciarão no dia 28 de março de 2017, com término no dia 29/06/2017. Os cursos 

são gratuitos, e os/as estudantes deverão adquirir ou fazer cópia do livro didático.  

 

2.3. Serão oferecidas 20 vagas para o nível 1 (distribuídas nos cursos de graduação da FAED 

[05 para cada um]) e 16 vagas para o nível 2 (distribuídas nos cursos de graduação da FAED 

[04 para cada um]). Será fornecido certificado de participação ao fim dos cursos. 

 

 

3. INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas na Direção de Extensão da FAED (330), conforme o 

cronograma apresentado no item 5 deste Edital, mediante apresentação de: 

a) Atestado de matrícula; 

b) Histórico escolar; 

c) Formulário de inscrição (anexo). 

 

 



  
 

 

4. PROCESSO DE SELEÇÃO  

4.1. A seleção será coordenada pela Direção de Extensão da FAED. 

 

4.2. Para se candidatar a uma vaga, é necessário estar matriculado/a em um curso de 

graduação da FAED no primeiro semestre de 2017. 

 

4.3 Os/as estudantes serão classificados/as com base na seguinte fórmula:  

50% do No de fases com todas as disciplinas previstas concluídas + Média curricular atual = 

PONTUAÇÃO OBTIDA.  

4.4. O resultado final de classificação dos/as acadêmicos/as da FAED será pela ordem 

decrescente da pontuação obtida da fórmula apresentada no item 4.3 deste Edital , 

considerando duas casas decimais.  

4.5. Em caso de empate na pontuação obtida terá prioridade na classificação o/a acadêmico/a 

com maior número de fases concluídas no curso, dentro dos limites estabelecidos pelo Item 

2.1 do Edital PROME INTERNACIONAL 01/2017.  

4.6. O resultado da seleção será publicado na página da Direção de Extensão da FAED na 

internet. 

 

 

5. PRAZOS 

INSCRIÇÕES: de 16 a 21 de março de 2017, das 13h às 19h na Direção de Extensão; 

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS: 24 de março de 2017  

INÍCIO DAS AULAS: 28 de março de 2017 

 

 

 

Florianópolis, 15 de março de 2017. 

 

Julice Dias 

Diretora Geral FAED/UDESC 

 

 

 



  
 

 

Cursos de Inglês FAED 

Primeiro Semestre de 2017 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome:_________________________________________________________ 

Matrícula: _______________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Curso: __________________________________ 

Fase: ___________________________________ 

 

 

 

Selecione o nível: 

1 (básico)____ Terças e quintas-feiras das 15h às 16h, na sala 316 

2 (Intermediário)____ Terças e quintas-feiras das 16h às 17h, na sala 204 

 

(Obs.: Apenas um nível pode ser escolhido.) 

 

Anexos: 

a) Atestado de matrícula 

b) Histórico escolar 

 

 

Data e Assinatura 

 


